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ــو  ــيناويون، فه ــاه الس ــخ ال ينس ــام تاري ــن كل ع ــر م ــوم 24 أكتوب ــان إن ي ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس قال
ــط  ــق وس ــض مناط ــح” وبع ــد” و”رف ــيخ زوي ــش” و”الش ــدن “العري ــي م ــوال ف ــر للتج ــه حظ ــرض في ــذي ف ــخ ال التاري
ــى إثــر هجــوم إرهابــي شــنّه تنظيــم  ســيناء بموجــب قــرار رســمي يحمــل الرقــم 367 عــام 2014، والــذي صــدر عل
“أنصــار بيــت المقــدس” اســتهدف فيــه عــدة كمائــن ونقــاط عســكرية فــي شــمالي ســيناء وذهــب ضحيتــه عــدد 
ــث  ــخ الحدي ــي التاري ــر للتجــوال ف ــول حظ ــرار أط ــاذ هــذا الق ــن، ليســجل اســتمرار نف ــود المصريي ــر مــن الجن كبي

لمصــر.

ــًا  ــزال مطبق ــذي مــا ي ــي هــذه المنطقــة معظــم الوقــت جــراء هــذا اإلجــراء ال ــاة ف ــك الحيــن، توقفــت الحي ــذ ذل من
ــي الســاعة  ــدأ حظــر التجــوال ف ــي يب ــو الماض ــي يولي ــر ف ــد األخي ــًا للتجدي ــان، فوفق ــخ صــدور هــذا البي ــى تاري حت
ــل  ــل التنق ــا جع ــيناء، مم ــق س ــض مناط ــي بع ــي ف ــوم التال ــاح الي ــن صب ــاعة 06:00 م ــي الس ــي ف 19:00 وينته
والســفر بيــن مــدن ســيناء أو إلــى محافظــات أخــرى أمــرًا صعبــًا جــدًا، كمــا طالــت آثــاره قــدرة األهالــي علــى الذهاب 
للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة، إذ يمنــع حركــة ســيارات اإلســعاف خــال ســاعات الحظــر، كمــا تســبب فــي إغــاق 
العديــد مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة آلالف المدنييــن وتســبب فــي شــلل للحيــاة اإلقتصاديــة بشــكل 

بالــغ.

قــال د.أحمــد ســالم، مديــر مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان: “إن اســتمرار حظــر التجــوال لمــدة 6 ســنوات يمثــل 
ــذي حــوّل  ــر، وال ــن هــذا الحظ ــر م ــرر األكب ــن هــم المتض ــث أن المدنيي ــيناء؛ حي ــي س ــع ف ــًا للمجتم ــًا جماعي عقاب
ــذ  ــرور كل هــذا الوقــت من ــد م ــة”، و”بع ــة واالجتماعي ــي االقتصادي ــى النواح ــر ســلبًا عل ــى كابــوس وأث حياتهــم إل
ــتمراره،  ــي الس ــرر منطق ــه أو مب ــدد لنهايت ــي مح ــق زمن ــد أف ــيناء ال يوج ــي س ــوال ف ــر التج ــة لحظ ــرض الحكوم ف
ــى  ــن عل ــات المســلحة؛ يتعي ــى الجماع ــه وهــو القضــاء عل ــرض مــن أجل ــذي ف ــه ال ــق هدف ــم يحق ــه ل خصوصــًا أن
الســلطات المصريــة مراجعــة هــذا القــرار والحــد مــن آثــاره علــى المدنييــن، والتــي تمثــل انتهــاكًا صارخــًا لحقــوق 
ــة  ــتثنائية أبدي ــة اس ــرض حال ــدرك أن ف ــة أن ت ــلطات المصري ــى الس ــي عل ــل؛ ينبغ ــي التنق ــه ف ــان وحريت االنس

ــط”. ــلحة فق ــات المس ــس الجماع ــع ولي ــزم الجمي ــًا أن ينه ــي عملي ــلحة يعن ــات مس لمواجهــة جماع
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ــي  ــم ينجــح ف ــة، إذ ل ــة وشــبه معزول ــى منطقــة مهمل ــل شــمال ســيناء إل ــق الحظــر إال تحوي ــج عــن تطبي ــم ينت ل
إيقــاف العمليــات المســلحة المرتكبــة ضــد قــوات إنفــاذ القانــون المصريــة، بــل وســجلت العديــد مــن عمليــات 
االســتهداف للقــوات الحكوميــة أثنــاء أوقــات ســريان حظــر التجــول، و بعــد أن كانــت منطقــة العمليــات مقتصــرة 
علــى مــدن “رفــح” و”الشــيخ زويــد” و”العريــش” باتــت اليــوم متفشــية فــي مدينــة “بئــر العبــد”، كمــا فــي الهجــوم 
الــذي وقــع علــى معســكر “رابعــة” فــي 21 يوليــو الماضــي ووثقتــه مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان عبــر تقريرين 

تنــاوال بالتفصيــل والشــهادات حقائــق مــا جــرى ومــا آلــت إليــه أحــوال الســكان التــي جــرت فيهــا االشــتباكات.

كفــل اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي المــادة 13 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
فــي المــادة 12 حريــة التنقــل لــكل شــخص داخــل البلــد، ومصــر طــرف فــي كا الميثاقيــن. وفــي ظــروف معينــة، 
يمكــن للســلطات فــي بلــد مــا فــرض قيــود علــى هــذا الحق بمــا يخــدم حفــظ األمــن والنظــام العــام، إال أن القيود 
ــود  ــدف المنش ــق اله ــون وتحق ــدة وقان ــة بم ــددة ومنضبط ــكان ومح ــة للس ــون مراعي ــب أن تك ــة يج المفروض
ــي  ــق ف ــهر أخف ــده كل 3 أش ــري تجدي ــذي يج ــرار ال ــإن الق ــي شــمال ســيناء، ف ــر التجــوال ف ــة حظ ــي حال منهــا. وف

ــى حيــاة المدنييــن. الحــد مــن الهجمــات المســلحة، وأثــر ســلبًا عل


